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Romànic ‘nou’ de l’XI-XII
Troben la figura d’una marededeu a l’església de Sant Julià de 
Solanell || Campanya de recuperació de pintures al setembre

patrimoni restauració

CYNTHIA SANS

❘ SOLANELL ❘ Els primers treballs 
de consolidació de les pintures 
murals inèdites descobertes a 
l’església de Sant Julià de Sola-
nell, a Montferrer i Castellbò, a 
l’Alt Urgell, han confirmat que 
es tracta de frescos romànics 
d’entre els segles XI i XII. Una 
vegada restaurats, seran els 
segons conservats in situ a la 
comarca després dels d’Esta-
mariu. Tècnics del Centre de 
Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya van examinar 
aquesta setmana les parets del 
temple i van destapar la figura 
d’una verge. La pintura, d’en-
tre 30 i 40 centímetres, està 
situada a la part alta de l’ab-
sis i se suma a les localitzades 
ara fa tres anys per Pep Bagó 
(vinculat al poble), just en una 
zona en la qual ja el 2012 una 
historiadora medievalista va 
apuntar a la presència de pin-
tures preromàniques al tem-
ple. El conjunt presenta frag-
ments ornamentals i figures 
antropomòrfiques. 

Un equip de restauradors 
iniciarà al setembre una pri-
mera fase de recuperació de 

les pintures d’aquest temple, 
tancat al culte fa més de quatre 
dècades. 

L’historiador David Gràcia 
apunta que l’església de Sant 

Julià era “de caràcter privat, 
dels senyors de Solanell”, i que 
la decoració que ara surt a la 
llum “devia ser finançada pels 
Castellarnau”.

PERE ROVIRA

La imatge descoberta a l’absis de Sant Julià de Solanell.

El president del col·legi professional i la viuda de l’arquitecte.

entitats col·legi d’arquitectes

❘ LLEIDA ❘ La família de l’ar-
quitecte i catedràtic de la 
Universitat de Lleida Fre-
deric Vilà, mort el maig del 
2020 als 76 anys, va donar 
el seu arxiu professional a 
la demarcació de Lleida del 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC). La viuda, 
Marta Trepat, i el president 
de l’entitat col·legial, Víctor 
Pérez-Pallarès, van firmar 
dijous un conveni segons el 
qual el COAC es compromet 
a conservar aquest fons, amb 
expedients d’obres, articles 

i altres documents dels seus 
treballs, així com llibres de 
la seua activitat docent i 
acadèmica. El COAC, amb 
la col·laboració de la família 
i d’altres institucions lleida-
tanes, preparen per a l’any 
que ve un reconeixement a 
la figura de Vilà des dels seus 
diferents vessants professio-
nals: arquitecte, divulgador 
del patrimoni artístic, arqui-
tectònic i cultural, regidor de 
la Paeria (1991-95), professor 
de la UdL i estudiós de l’art 
a Ponent.

Donen l’arxiu de 
l’arquitecte Frederic Vilà

COM360

Inauguren al Solsonès el nou festival Errant

❘ OLIUS ❘ El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar 
ahir a Olius la segona edició del festival d’art i pensament 
Errant, que organitza l’Institut d’Estudis Ilerdencs fins al 
dia 17 en diversos municipis del Solsonès. L’esdeveniment 
va arrancar a l’antiga fàbrica de Prefabricats Pujol amb una 
exposició col·lectiva de nou artistes visuals. Talarn va afir-
mar que “necessitem la cultura també per sobreviure” i va 
destacar que l’any passat l’Alta Ribagorça i ara el Solsonès 
acullen l’Errant, com a “aposta” de la Diputació per les co-
marques de muntanya.

Espectacle ‘Amb veu de dona’, demà a Balaguer

❘ BALAGUER ❘ El monestir de Santa Maria de les Franqueses 
de Balaguer acollirà demà una nova cita del cicle Juliol de 
Música i Poesia, amb el concert Amb veu de dona, amb la 
mezzosoprano Mireia Pintó, el pianista Vladislav Bronevet-
zky i l’actriu i rapsoda Victòria Pagès (20.00 h, 12 €/10 €).

El gòspel obre avui el Festival de la Vila de Rialp

❘ RIALP ❘ El XXI Festival de Música de la Vila de Rialp comen-
çarà avui (22.00 h, 20 €) amb un recital de gòspel africà a 
càrrec del grup Aba Taano a l’església parroquial d’aquesta 
localitat del Pallars Sobirà.
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